
הודעה בענייני תכנון ובניה - עיריית תל אביב יפו - הועדה המקומית לתכנון ולבניה
הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה - 1965

ברצוני להודיע לשכנים הגרים ליד מרכלת 3, תל אביב-יפו.
גוש/ חלקה: 7424 /2 כי בעלי דירה או חלקת קרקע הגישו בקשה להקלה על פי סעיף 

149 לחוק התכנון והבניה. תיק בנין: 0171-003 הגשה מס' 15474
הכוללת את ההקלות הבאות:

1. תוספת עד 6% משטח המגרש מעל ל % 196 מותרים, לצורך שיפור תכנון.
2. חריגה של עד 10% מקו בניין צדדי/אחורי על ידי בניה במרחק של 4.5 מ' במקום 

    5 מ' המותר.
3. הקלה של עד 30% בקיר ללא פתחים ובנייה בקו בניין של 3.5 מ' במקום 5 מ' 

    המותרים.
4. ביטול קומת ביניים והפיכתה לקומה מלאה.

5. הריסת הבניין הקיים והקמת בניין חדש מכח תמ"א 38 בן 6 קומות במקום 2 
    המותרות על פי תכנית, כולל קומת קרקע/קומה מפולשת.

לעיון בבקשה המקוונת עליך להיכנס לתיק הבניין המקוון בכתובת:
http://archive-binyan.tel-aviv.gov.il/Pages/homepage.aspx

במידה והנך רואה את עצמך נפגע/ת מבניה זו, ביכולתך להגיש את התנגדותך בצורה 
עניינית ומנומקת, תוך 14 יום מקבלת פניה זו, בציון שם מלא וברור עם מספר טלפון 

ודואר אלקטרוני למחלקת רישוי בניה.
את ההתנגדות יש להגיש למחלקת רישוי בניה באמצעות טופס אינטרנטי שבאתר 
http://bit.ly/tlv_oppose העירוני של עיריית תל אביב, אליו ניתן להגיע בקישור
דורון ספיר, עו"ד, סגן ומ"מ ראש העירייה ויו"ר ועדת המשנה לתכנון ובניה

הודעה בענייני תכנון ובניה - עיריית תל אביב יפו - הועדה המקומית לתכנון ולבניה
הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה - 1965

ברצוני להודיע לשכנים הגרים ליד מינץ בנימין 14, תל אביב-יפו.
גוש/ חלקה: 6636 /705 כי בעלי דירה או חלקת קרקע הגישו בקשה להקלה על פי 

סעיף 149 לחוק התכנון והבניה.
תיק בנין: 2151-014 הגשה מס' 16396

הכוללת את ההקלות הבאות:
1. הבלטת גזוזטרות לחזית קדמית/אחורית בשיעור של 2 מ' מעבר לקו הבניין המותר, 

    המהווה 40 % מן המרווח המותר.
2. הקלה מנסיגה בבניה על הגג, ובניה במרחק של 0 מ' במקום 1.2 מ' בחזית הצדדית

3. הגדלת תכסית בניה על הגג עד 75 % משטח הגג, לעומת 65 % המותרים.
4. הריסת הבניין הקיים והקמת בניין חדש מכח תמ"א 38 בן 8 קומות במקום 4 

    המותרות על פי תכנית, כולל קומת קרקע/קומה מפולשת.
5. תוספת 16 יחידות דיור מכח תמ"א 38, ל 12 יחידות הדיור המותרות על פי תכנית, 

    ובניית מבנה בן 28 יחידות דיור סך הכל.
6. תוספת בניה עד 25 מ"ר מכח תמ"א 38 ,לכל דירה שהייתה קיימת במבנה שנהרס. 

    סך הכל תוספת של 300 מ"ר עבור 12 יחידות דיור.
7. החדרת עוגנים בגוש 6636 לחלקות פרטיות למגורים 704,706 ולחלקה 711 בבעלות 

    עיריית ת"א.
לעיון בבקשה המקוונת עליך להיכנס לתיק הבניין המקוון בכתובת
http://archive-binyan.tel-aviv.gov.il/Pages/homepage.aspx

במידה והנך רואה את עצמך נפגע/ת מבניה זו, ביכולתך להגיש את התנגדותך בצורה 
עניינית ומנומקת, תוך 14 יום מקבלת פניה זו, בציון שם מלא וברור עם מספר טלפון 

ודואר אלקטרוני למחלקת רישוי בניה.
את ההתנגדות יש להגיש למחלקת רישוי בניה באמצעות טופס אינטרנטי שבאתר 
http://bit.ly/tlv_oppose העירוני של עיריית תל אביב, אליו ניתן להגיע בקישור
דורון ספיר, עו"ד, סגן ומ"מ ראש העירייה ויו"ר ועדת המשנה לתכנון ובניה

הודעה בענייני תכנון ובניה - עיריית תל אביב יפו - הועדה המקומית לתכנון ולבניה
הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה - 1965

ברצוני להודיע לשכנים הגרים ליד שדרות קרן קיימת לישראל 38, גור (מוטה) מרדכי 
13, תל אביב-יפו.

גוש/ חלקה: 6628 /194 כי בעלי דירה או חלקת קרקע הגישו בקשה להקלה על פי 
סעיף 149 לחוק התכנון והבניה. תיק בנין: 0956-013 הגשה מס' 21659

הכוללת את ההקלות הבאות:
1. תוספת עד 6% משטח המגרש מעל ל % 32.5 מותרים, לצורך שיפור תכנון.

2. הקלה מנסיגה בבניה על הגג, ובניה במרחק של 0 מ' במקום 1.2 מ' בחזית הצדדית 
    והאחורית.

3. תוספת בריכת שחייה וחדר מכונות במסגרת תוכנית 2754.
לעיון בבקשה המקוונת עליך להיכנס לתיק הבניין המקוון בכתובת:
http://archive-binyan.tel-aviv.gov.il/Pages/homepage.aspx

במידה והנך רואה את עצמך נפגע/ת מבניה זו, ביכולתך להגיש את התנגדותך בצורה 
עניינית ומנומקת, תוך 14 יום מקבלת פניה זו, בציון שם מלא וברור עם מספר טלפון 

ודואר אלקטרוני למחלקת רישוי בניה.
את ההתנגדות יש להגיש למחלקת רישוי בניה באמצעות טופס אינטרנטי שבאתר 
http://bit.ly/tlv_oppose העירוני של עיריית תל אביב, אליו ניתן להגיע בקישור
דורון ספיר, עו"ד, סגן ומ"מ ראש העירייה ויו"ר ועדת המשנה לתכנון ובניה

הוועדה המקומית לתכנון ובניה – עיריית תל אביב – יפו - הודעה בדבר הגשת בקשה 
להיתר לפי תקנה 36 (ד) (2) לתקנות תכנון ובניה (רישוי בניה), התשע"ו - 2016

נמסרת בזאת הודעה כי הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ובניה תל אביב-יפו, בקשה להיתר 
בנייה ל (יש לפרט את מהות הבקשה באופן מלא): לפי תקנה 36ב לתקנות התכנון והבניה 

(בקשה להיתר תנאיו ואגרות) הננו להודיעך, כי בתאריך 24/11/2021 הוגשה בקשה להיתר 
הנדונה ע"י קבן חברה לבניין בע"מ לאחר: אישור הדיעבד ליח"ד על הגג, מספר יח"ד 
מורחבות: 1, מספר תכנית הרחבה: 3729א, קומה בה מתבצעת התוספת: קומת הגג, 

שטח התוספת (מ"ר): 93.27, שטח דירה/משרד לאחר תוספת (מ"ר): 118, כיוון התוספת: 
לחזית, כיוון התוספת: לאחור, כיוון התוספת: לצד, מבוקשים שינויים פנימיים: הרחבת 

יחידת גג עצמאית, הריסת מחסן וקיר חיצוני קיים ובנייה קלה ובניית פרגולות מלפנים 
ומאחור, כמו גם, בניית חדר כשיפור מיגון, מבטון, בהתאם עם דרישות פיקוד העורף, 

שימוש המקום כיום: בהיתר בהיתר משנת 1976 - שימוש למגורים בגג לשני צידי הבניין. 
יח"ד מכיוון מזרח מנותקת מקומה רביעית משמשת יחידה עצמאית משנת 1976 במפלס 

הגג, לובי קומתי, לשתי דירות המגורים אליו מגיעה המעלית וחדר המדרגות. בקומת הגג: 
כיוון התוספת: לחזית, כיוון התוספת: לאחור, כיוון התוספת: לצד, שטח התוספת (מ"ר): 
93.27, שטח פרגולה (מ"ר): 12, הדירה, לרבות הבנייה על הגג קיימת בהיתר משנת: 1976, 

השימוש בתוספת המבוקשת: למגורים, גובה המבנה הקיים (מטר): 19.96, נסיגה מהמעקה 
מצד אחד (מטר): 1.85, נסיגה מהמעקה מצד שני (מטר): 3.36, שימוש חורג: שימוש נוכחי 

(דירת מגורים, מחסן וכד' על פי הרשום בהיתר התקף): דירת מגורים, שימוש מבוקש: 
דירת מגורים, שימוש חורג בקומה מספר: 5, תקופת שימוש חורג: 45 שנים, שטח השימוש 

החורג (מ"ר): 23, למקום יש כניסה נפרדת, בתחום המגרש ניתן להסדיר חניה פיזית כמענה 
לדרישת תקן חניה, העבודות המבוקשות בהיתר אינן כוללות הוספת צובר גז חדש, או 

העתקה של צובר קיים, גן ילדים: קיים ממ"ד: לא מספר בקשה: 19201 שם המבקש/ים: 
קבן חברה לבנין בעמ כתובת הנכס: שרת משה 66, תל אביב גוש: 6213 חלקה: 1154 מגרש: 

הואיל ומהמבקשים מצהירים, כי אין באפשרותם לאתר את: הופמן אסתר, דנגור רוברט 
פיליפ ו דנגור סנדרה ולרי רות. ואשר הינה/ם חלק מבעלים בחלקה זו, ועשו מאמץ סביר 

להשיגם, מפורסמת בזאת הודעה זו. במידה והנך רואה את עצמך נפגע/ת מבניה זו, ביכולתך 
להגיש את התנגדותך בצורה עניינית ומנומקת למחלקת הרישוי בתוך 15 יום מקבלת פניה 

זו. במכתב ההתנגדות יש לפרט את מספר הבקשה, נימוקי ההתנגדות,  שם מלא וברור, 
כתובת,  מספר טלפון ודואר אלקטרוני. את ההתנגדות יש להגיש למחלקת רישוי בניה 

באמצעות טופס אינטרנטי שבאתר העירוני של עיריית תל אביב, אליו ניתן להגיע בקישור 
http://bit.ly/tlv_oppose לעיון בבקשה המקוונת עליך להיכנס לתיק הבניין המקוון 

http://archive-binyan.tel-aviv.gov.il/Pages/homepage.aspx בכתובת
בברכה עו"ד דורון ספיר מ"מ וסגן ראש העירייה יו"ר ועדת המשנה לתכנון ובניה

הודעה בענייני תכנון ובניה - עיריית תל אביב יפו - הועדה המקומית לתכנון ולבניה
הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה - 1965

ברצוני להודיע לשכנים הגרים ליד הראובני דוד 7, תל אביב-יפו.
גוש/ חלקה: 9013 /31 כי בעלי דירה או חלקת קרקע הגישו בקשה להקלה על פי סעיף 

149 לחוק התכנון והבניה.
תיק בנין: 3093-007 הגשה מס' 18754

הכוללת את ההקלות הבאות:
1. הגדלת תכסית בניה על הגג עד 75 % משטח הגג, לעומת 50 % המותרים.

2. אי הצמדת הבניין לגבול המגרש בחזיתו, כנדרש על פי תכנית 2660.
3. הבלטת גזוזטרות לחזית קדמית/אחורית בשיעור של 1 מ' מעבר לקו הבניין המותר, 

    המהווה 23 % מן המרווח המותר.
4. הקלה בקו בניין צדדי-צפוני לצורך תוספת מעלית ומדרגות.

5. פטור ממסתורי כביסה.
לעיון בבקשה המקוונת עליך להיכנס לתיק הבניין המקוון בכתובת:
http://archive-binyan.tel-aviv.gov.il/Pages/homepage.aspx

במידה והנך רואה את עצמך נפגע/ת מבניה זו, ביכולתך להגיש את התנגדותך בצורה 
עניינית ומנומקת, תוך 14 יום מקבלת פניה זו, בציון שם מלא וברור עם מספר טלפון 

ודואר אלקטרוני למחלקת רישוי בניה.
את ההתנגדות יש להגיש למחלקת רישוי בניה באמצעות טופס אינטרנטי שבאתר 
http://bit.ly/tlv_oppose העירוני של עיריית תל אביב, אליו ניתן להגיע בקישור
דורון ספיר, עו"ד, סגן ומ"מ ראש העירייה ויו"ר ועדת המשנה לתכנון ובניה

הודעה בענייני תכנון ובניה - עיריית תל אביב יפו - הועדה המקומית לתכנון ולבניה
הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה - 1965

ברצוני להודיע לשכנים הגרים ליד עטרות 13, הראל 5, תל אביב-יפו.
גוש/ חלקה: 6336 /464 כי בעלי דירה או חלקת קרקע הגישו בקשה להקלה על פי 

סעיף 149 לחוק התכנון והבניה.
תיק בנין: 0910-013 הגשה מס' 19939

הכוללת את ההקלות הבאות:
1. תוספת עד 6% משטח המגרש מעל ל % 47.56 מותרים, לצורך שיפור תכנון

2. חפירת חצר מונמכת במרווח הצדדי ועד לרצפת המרתף במרחק של 0 מ' מגבול 
    המגרש, שרוחבה 1.50 מ' ועומקה 3.44 מ'.

3. חפירת חצר מונמכת במרווח קדמי ועד לרצפת המרתף במרחק של 4.20 מ' מגבול 
    המגרש, שרוחבה 1.45 מ' ועומקה 3.44 מ'.

4. העברת אחוזי בניה בין קומת הקרקע וקומה א.
5. הגבהת גובה הגדר בגבול המגרש צדדי ל 2.15 מ'.

6. הקלה לבניית פרגולה מקורות בטון דקורטיבי מעבר לקו בנין קדמי.

7. הקלה למפלס 0.00 גבוה מחלק מן המדרכה הצמודה ברחוב משופע.
לעיון בבקשה המקוונת עליך להיכנס לתיק הבניין המקוון בכתובת:
http://archive-binyan.tel-aviv.gov.il/Pages/homepage.aspx

במידה והנך רואה את עצמך נפגע/ת מבניה זו, ביכולתך להגיש את התנגדותך בצורה 
עניינית ומנומקת, תוך 14 יום מקבלת פניה זו, בציון שם מלא וברור עם מספר טלפון 

ודואר אלקטרוני למחלקת רישוי בניה.
את ההתנגדות יש להגיש למחלקת רישוי בניה באמצעות טופס אינטרנטי שבאתר 
http://bit.ly/tlv_oppose העירוני של עיריית תל אביב, אליו ניתן להגיע בקישור
דורון ספיר, עו"ד, סגן ומ"מ ראש העירייה ויו"ר ועדת המשנה לתכנון ובניה

הודעה בענייני תכנון ובניה - עיריית תל אביב יפו - הועדה המקומית לתכנון ולבניה
הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה - 1965

ברצוני להודיע לשכנים הגרים ליד מבוא געתון 2 א, תל אביב-יפו.
גוש/ חלקה: 6624 /371 כי בעלי דירה או חלקת קרקע הגישו בקשה להקלה על פי 

סעיף 149 לחוק התכנון והבניה. תיק בנין: 0863-002 הגשה מס' 23291
הכוללת את ההקלות הבאות:

1. כניסה למרתף מתוך חניה פרטית מקורה ומונמכת מהרחוב שנמצאת במפלס 
    המרתף.

לעיון בבקשה המקוונת עליך להיכנס לתיק הבניין המקוון בכתובת:
http://archive-binyan.tel-aviv.gov.il/Pages/homepage.aspx

במידה והנך רואה את עצמך נפגע/ת מבניה זו, ביכולתך להגיש את התנגדותך בצורה 
עניינית ומנומקת, תוך 14 יום מקבלת פניה זו, בציון שם מלא וברור עם מספר טלפון 

ודואר אלקטרוני למחלקת רישוי בניה.
את ההתנגדות יש להגיש למחלקת רישוי בניה באמצעות טופס אינטרנטי שבאתר 
http://bit.ly/tlv_oppose העירוני של עיריית תל אביב, אליו ניתן להגיע בקישור
דורון ספיר, עו"ד, סגן ומ"מ ראש העירייה ויו"ר ועדת המשנה לתכנון ובניה

הודעה בענייני תכנון ובניה - עיריית תל אביב יפו - הועדה המקומית לתכנון ולבניה
הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה - 1965
ברצוני להודיע לשכנים הגרים ליד רמברנדט 3, שטרוק 1, תל אביב-יפו.

גוש/ חלקה: 6217 /505 כי בעלי דירה או חלקת קרקע הגישו בקשה להקלה על פי 
סעיף 149 לחוק התכנון והבניה.

תיק בנין: 0541-003 הגשה מס' 21931
לשימוש חורג: שימוש חורג מ מגורים ל מרפאת שיניים  בשטח של 80.26 מ"ר. 

מבוקש שימוש חורג לתקופה של 999.
הכוללת את ההקלות הבאות:

1. שימוש חורג מהיתר מ מגורים לשימוש של מרפאת שיניים לתקופה של שנים/
    לצמיתות.

לעיון בבקשה המקוונת עליך להיכנס לתיק הבניין המקוון בכתובת:
http://archive-binyan.tel-aviv.gov.il/Pages/homepage.aspx

במידה והנך רואה את עצמך נפגע/ת מבניה זו, ביכולתך להגיש את התנגדותך בצורה 
עניינית ומנומקת, תוך 14 יום מקבלת פניה זו, בציון שם מלא וברור עם מספר טלפון 

ודואר אלקטרוני למחלקת רישוי בניה.
את ההתנגדות יש להגיש למחלקת רישוי בניה באמצעות טופס אינטרנטי שבאתר 
http://bit.ly/tlv_oppose העירוני של עיריית תל אביב, אליו ניתן להגיע בקישור
דורון ספיר, עו"ד, סגן ומ"מ ראש העירייה ויו"ר ועדת המשנה לתכנון ובניה

הוועדה המקומית לתכנון ובניה – עיריית תל אביב – יפו - הודעה בדבר הגשת בקשה 
להיתר לפי תקנה 36 (ד) (2) לתקנות תכנון ובניה (רישוי בניה), התשע"ו - 2016

נמסרת בזאת הודעה כי הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ובניה תל אביב-יפו, בקשה להיתר 
בנייה ל (יש לפרט את מהות הבקשה באופן מלא): למספר יח"ד מורחבות: 3, מספר תכנית 
הרחבה: 2603 ,קומה בה מתבצעת התוספת: 4,3,1 ,שטח התוספת (מ"ר): 7.54 ,שטח דירה/

משרד לאחר תוספת (מ"ר): 204 ,כיוון התוספת: לחזית, כיוון התוספת: לצד, מבוקשים 
שינויים פנימיים: ללא שינוי, העבודות המבוקשות בהיתר אינן כוללות הוספת צובר גז חדש, 

או העתקה של צובר קיים. מספר בקשה: 20510 שם המבקש/ים: אברהם דוידוב כתובת 
הנכס: ארבר מנחם 10 ת''א. גוש: 7055 חלקה: 53 מגרש: הואיל ומהמבקשים מצהירים, 
כי אין באפשרותם לאתר את: יורשי בן לולו לילי ז"ל ויורשי שמוע יגאל ז"ל ואשר הינה/ם 

חלק מבעלים בחלקה זו, ועשו מאמץ סביר להשיגם, מפורסמת בזאת הודעה זו. במידה והנך 
רואה את עצמך נפגע/ת מבניה זו, ביכולתך להגיש את התנגדותך בצורה עניינית ומנומקת 

למחלקת הרישוי בתוך 15 יום מקבלת פניה זו. במכתב ההתנגדות יש לפרט את מספר 
הבקשה, נימוקי ההתנגדות, שם מלא וברור, כתובת,  מספר טלפון ודואר אלקטרוני.

את ההתנגדות יש להגיש למחלקת רישוי בניה באמצעות טופס אינטרנטי שבאתר העירוני 
של עיריית תל אביב, אליו ניתן להגיע בקישור http://bit.ly/tlv_oppose לעיון בבקשה 

המקוונת עליך להיכנס לתיק הבניין המקוון בכתובת: 
http://archive-binyan.tel-aviv.gov.il/Pages/homepage.aspx

בברכה עו"ד דורון ספיר מ"מ וסגן ראש העירייה יו"ר ועדת המשנה לתכנון ובניה

הודעה בענייני תכנון ובניה - עיריית תל אביב יפו - הועדה המקומית לתכנון ולבניה
הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה - 1965
ברצוני להודיע לשכנים הגרים ליד סירקין 2, בוגרשוב 13, תל אביב-יפו.

גוש/ חלקה: 6906 /111 כי בעלי דירה או חלקת קרקע הגישו בקשה להקלה על פי 
סעיף 149 לחוק התכנון והבניה.

תיק בנין: 0026-013  הגשה מס' 20188
הכוללת את ההקלות הבאות:

1. שימוש חורג מהיתר מ מחסן לשימוש של מגורים לתקופה של לצמיתות.
2. הוספת 1.5 קומות מכח תמ"א 38, מעל 3.5 הקומות הקיימות. סך כל הקומות 

    בבניין הוא 5.5 קומות, כולל קומת קרקע/קומה מפולשת.
3. הוספת 2 יחידות דיור בכל קומה שנוספה מכח תמ"א 38 .סך הכל בבניין 14 יח"ד

4. הקטנת קו בניין צדדי מ 2.5 עד 1.63 מ' עבור מרכיבי חיזוק/הקמת ממ בכיוון מזרח
5. הקטנת קו בניין צדדי מ 2.5 עד 2.36 מ' עבור מרכיבי חיזוק/הקמת ממ בכיוון מערב

6. הרחבת הדירות הקיימות בבניין ב עד 5 מ"ר בכל הקומות.
לעיון בבקשה המקוונת עליך להיכנס לתיק הבניין המקוון בכתובת
http://archive-binyan.tel-aviv.gov.il/Pages/homepage.aspx

במידה והנך רואה את עצמך נפגע/ת מבניה זו, ביכולתך להגיש את התנגדותך בצורה 
עניינית ומנומקת, תוך 14 יום מקבלת פניה זו, בציון שם מלא וברור עם מספר טלפון 

ודואר אלקטרוני למחלקת רישוי בניה.
את ההתנגדות יש להגיש למחלקת רישוי בניה באמצעות טופס אינטרנטי שבאתר 
http://bit.ly/tlv_oppose העירוני של עיריית תל אביב, אליו ניתן להגיע בקישור
דורון ספיר, עו"ד, סגן ומ"מ ראש העירייה ויו"ר ועדת המשנה לתכנון ובניה

הוועדה המקומית לתכנון ובניה – עיריית תל אביב – יפו - הודעה בדבר הגשת בקשה 
להיתר לפי תקנה 36 (ד) (2) לתקנות תכנון ובניה (רישוי בניה), התשע"ו - 2016

נמסרת בזאת הודעה כי הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ובניה תל אביב-יפו, בקשה להיתר 
בנייה ל (יש לפרט את מהות הבקשה באופן מלא): לפי תקנה 36ב לתקנות התכנון והבניה 

(בקשה להיתר תנאיו ואגרות) הננו להודיעך, כי בתאריך 10/11/2021 הוגשה בקשה להיתר 
הנדונה ע"י רכט לי, רכט איתן למספר קומות להריסה (סה"כ הקומות במבנה או מספר 

מבנים על המגרש): 1, שטח הריסה (מ"ר): 76.55, במרתפים: ללא מרתף, בקומת הקרקע: 
אחר: קומת מגורים סלון + מטבח, כמות חדרי שירותים: 1, על הגג: חדרי יציאה, בחצר: 

גינה, שטחים מרוצפים, פרגולה, גדר בגבולות מגרש בגובה (מטר): 3.2, פירוט נוסף: תת 
חלקה קטנטנה, עם חזית אחת לרחוב. בשל אילוצי המקום מבוקש פתור מחנייה מבוקשת 

בניה של בית מגורים בין שתי קומות מגורים וחדר יציאה אל הגג מספר בקשה: 20013  שם 
המבקש/ים: רכט לי ואיתן כתובת הנכס: וכטנגוב 5 גוש: 7046 חלקה: 30 מגרש: הואיל 

ומהמבקשים מצהירים, כי אין באפשרותם לאתר את: משיח רוזה ואשר הינה/ם חלק 
מבעלים בחלקה זו, ועשו מאמץ סביר להשיגם, מפורסמת בזאת הודעה זו. במידה והנך 

רואה את עצמך נפגע/ת מבניה זו, ביכולתך להגיש את התנגדותך בצורה עניינית ומנומקת 
למחלקת הרישוי בתוך 15 יום מקבלת פניה זו. במכתב ההתנגדות יש לפרט את מספר 

הבקשה, נימוקי ההתנגדות, שם מלא וברור, כתובת, מספר טלפון ודואר אלקטרוני. את 
ההתנגדות יש להגיש למחלקת רישוי בניה באמצעות טופס אינטרנטי שבאתר העירוני של 

עיריית תל אביב, אליו ניתן להגיע בקישור http://bit.ly/tlv_oppose לעיון בבקשה המקוונת 
עליך להיכנס לתיק הבניין המקוון בכתובת

http://archive-binyan.tel-aviv.gov.il/Pages/homepage.aspx
בברכה עו"ד דורון ספיר מ"מ וסגן ראש העירייה יו"ר ועדת המשנה לתכנון ובניה

חוק התכנון והבניה תשכ"ה-1965 - מרחב תכנון מקומי תל אביב-יפו
הודעה לפי תקנות התכנון והבניה(תכנית אחוד וחלוקה)התשס"ט-2009 תכנית איחוד 

וחלוקה מחדש-"וייצמן 90-94" מספר תא/מק/4881 -507-0692897 גוש 6212: חלקות 
בשלמותן: 691-694 נמסרת בזאת הודעה בהתאם לתקנה 10(ב) לתקנות התכנון והבניה 
(תכנית איחוד וחלוקה), התשס"ט-2009 לכל הבעלים בתוכנית שלא אותרו כתובותיהם 

למשלוח דואר רשום( להלן-"בעלים"). להלן נוסח ההודעה: התכנית הנדונה פורסמה 
להפקדה ביום 22.11.2021 הועדה המקומית לתכנון ובניה תל אביב-יפו  החליטה בישיבתה 

מיום 21.7.21 על הפקדת התכנית ושליחת הודעות לבעלים בהתאם לתקנות החוק. 
המקרקעין שבבעלותך, המפורטים להלן, מצויים  בתחום התכנית האמורה. גוש חלקה 

שטח חלק בבעלות בהתאם לתקנה 10(א) לתקנות התכנון והבניה (תכנית איחוד וחלוקה),  
התשס"ט-2009, עליך לשלוח הודעה על פי טופס 4 המצ"ב, בחזרה למוסד התכנון, בתוך 

30 יום. אם לא תתקבל הודעתך במועד יראו זאת כאילו אינך מסכים לתכנית. אין לראות 
בהודעה זו התנגדות לתכנית לפי סעיף 100 לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965. את 

התכנית ניתן למצוא לעיון בחיפוש באתר האינטרנט - " תכנון זמין איתור תכנית " או 
 http://mavat.moin.gov.il/MavatPS/Forms/SV3.aspx?tid=3 :בכתובת אינטרנט

מצ"ב טופס 4 למילוי על ידך והחזרה למוסד התכנון. טופס 4 (תקנה 10(ג))- "לכבוד הועדה 
המקומית לתכנון ובניה תל-אביב-יפו הנדון: תכנית אחוד וחלוקה מספר תא/מק/4881 

אני הבעלים של המקרקעין: גוש חלקה שטח חלק בבעלות בהתאם לתקנה 10(ג) לתקנות 
התכנון והבניה (תכנית איחוד וחלוקה), התשס"ט-2009 אני מודיעכם כי אני מסכים/לא 

מסכים* לאישור התכנית שבנדון, הכוללת הוראות בדבר איחוד וחלוקה לגבי המקרקעין 
האמורים לעיל. אין לראות בהודעה זו התנגדות לתכנית לפי סעיף 100 לחוק התכנון והבניה , 
התשכ"ה-1965 המעוניין להתנגד לתכנית, יגיש את התנגדותו בהתאם להוראות סעיפים 100 

עד 103א לחוק האמור. בכבוד רב. רשימת הבעלים הלא מאותרים הינה כדלהלן :

ת.ז שם
007393960 דודזון יצחק
00653766 דודזון תמר

בדבר פרטים נוספים נא לפנות למינהל ההנדסה ,שד' בן גוריון 68,תל אביב אל "תחום 
מקרקעין" חדר 443 טל: 03-7247202-3

הודעה בענייני תכנון ובניה - עיריית תל אביב יפו - הועדה המקומית לתכנון ולבניה
הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה - 1965

ברצוני להודיע לשכנים הגרים ליד עקיבא אריה 22, חיותמן 9, תל אביב-יפו. 
גוש/ חלקה: 6213 /1039 כי בעלי דירה או חלקת קרקע הגישו בקשה להקלה על פי סעיף 149 

לחוק התכנון והבניה.
תיק בנין: 0569-022 הגשה מס' 18930

הכוללת את ההקלות הבאות:
1. הקלה להקמת ממ"ד בבליטה מקו בניין צדדי ובנייתו במרחק של 2.0 מ' במקום 3.5 מ' 

     המותר.
2. הקלה בתכסית קומת קרקע.

3. תוספת באחוזי הבנייה 2.5% למבנה עזר.
4. תוספת מילוי אדמה עד 50 ס"מ.

5. הקלה בקו בנין צדדי 3.4 במקום 3.5 המותרים.
לעיון בבקשה המקוונת עליך להיכנס לתיק הבניין המקוון בכתובת:
http://archive-binyan.tel-aviv.gov.il/Pages/homepage.aspx

במידה והנך רואה את עצמך נפגע/ת מבניה זו, ביכולתך להגיש את התנגדותך בצורה 
עניינית ומנומקת, תוך 14 יום מקבלת פניה זו, בציון שם מלא וברור עם מספר טלפון ודואר 

אלקטרוני למחלקת רישוי בניה.
את ההתנגדות יש להגיש למחלקת רישוי בניה באמצעות טופס אינטרנטי שבאתר העירוני 

http://bit.ly/tlv_oppose של עיריית תל אביב, אליו ניתן להגיע בקישור
דורון ספיר, עו"ד, סגן ומ"מ ראש העירייה ויו"ר ועדת המשנה לתכנון ובניה

הודעה בענייני תכנון ובניה - עיריית תל אביב יפו - הועדה המקומית לתכנון ולבניה
הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה - 1965

ברצוני להודיע לשכנים הגרים ליד בורמה 6, תל אביב-יפו.
גוש/ חלקה: 7065 /126 כי בעלי דירה או חלקת קרקע הגישו בקשה להקלה על פי סעיף 149 

לחוק התכנון והבניה.
תיק בנין: 3604-006 הגשה מס' 20739

הכוללת את ההקלות הבאות:
1. הקלה להקמת ממ"ד בבליטה מקו בניין אחורי ובנייתו במרחק של 4.09 מ' במקום 4.55 

     מ' המותר.
2. חריגה של עד 10% מקו בניין צדדי מזרחי על ידי בניה במרחק של 1.80 מ' במקום 2.00 

    מ' המותר.
3. חריגה של עד 10% מקו בניין צדדי מערבי על ידי בניה במרחק של 1.80 מ' במקום 2.00 

    מ' המותר.
4. הקלה בקו בנין קדמי (מצב קיים) 2.10 מ' במקום 2.50 מ' המותרים.

לעיון בבקשה המקוונת עליך להיכנס לתיק הבניין המקוון בכתובת:
http://archive-binyan.tel-aviv.gov.il/Pages/homepage.aspx

במידה והנך רואה את עצמך נפגע/ת מבניה זו, ביכולתך להגיש את התנגדותך בצורה 
עניינית ומנומקת, תוך 14 יום מקבלת פניה זו, בציון שם מלא וברור עם מספר טלפון ודואר 

אלקטרוני למחלקת רישוי בניה.
את ההתנגדות יש להגיש למחלקת רישוי בניה באמצעות טופס אינטרנטי שבאתר העירוני 

http://bit.ly/tlv_oppose של עיריית תל אביב, אליו ניתן להגיע בקישור
דורון ספיר, עו"ד, סגן ומ"מ ראש העירייה ויו"ר ועדת המשנה לתכנון ובניה
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